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Uppfinningen avser ett lassystem for mekanisk hop-

fogning av golvskivor (1) utmed ett vertikalt fogplan

(F), samt en golvskiva innefattande sadant lassystem.

For hopfogning vinkelratt mot fogplanet (F) finns ett

lasspar upptaget i undersidan (3) av en fersta fogkant

pa avstand fran fogplanet (F) , och ett frin den andra

fogkanter.s (4a) nedre del och nedanfor den forsta

fogkanten utskjutande parti (P) , vilket pa avstand fran

fogplanet (F) uppbar ettmed lissparet (14) samverkande

laselement (8) och vilket utskjutande parti (P) salunda

8r belaget helt utanfor fogplanet (F) . Det utskjutande

partiet (P) uppvisar atminstone tva horisontellt vid si-

dan av varandra anordnade delar (PI, P2), vilka skiljer

sig at avseende atminstone en av parametrarna material-

sammansattning och materialegenskaper

.
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Uppfinningen avser generellt ett lassystem for

astadkommande av mekanisk hopfogning av golvskivor. Nar-

mare bestamt avser uppfinningen en forbattring av ett

lassystem av det slag som beskrivs och visas i

5 WO 94/26999. Uppfinningen avser ocksa en golvskiva for-

sett med ett dylikt lassystem. Enligt ytterligare en an-

nan aspekt av uppfinningen anvisas en golvskiva med

olika utfGrande av lassystem pa langsida och kortsida.

Tekniskt omrade

10 Uppfinningen ar sarskilt lampad for mekanisk hop-

fogning av tunna flytande golvskivor, sasom laminat- och

parkettgolv, varfor den efterfaljande beskrivningen av

teknikens standpunkt och uppfinningens andamal och sar-

drag kommer att inriktas pa detta anvandningsomrade och

15 da framst rektangulara golv som fogas pi bade lang- och

kortsida. De f6r uppfinningen kannetecknande sardragen

avser i forsta hand delar av lassystemet som ar relate-

rade till horisontell lasning tvfirs skivornas fogkan-

terna. I praktiken kommer golvskivor framstallda enligt

20 uppfinningens principer att ocksa uppvisa lasorgan for

inbdrdes vertikal lasning av skivorna.

Uppfinningens bakgrund

I WO 94/26999 beskrivs ett lassystem for mekanisk

hopfogning av byggnadsskivor, sarskilt golvskivor. Ett

25 mekaniskt lassystem mojliggor hoplasning av skivorna

bade vinkelratt mot och parallellt med skivornas huvud-

plan pa saval langsida som kortsida. Metoder for till-

verkning av dylika golvskivor beskrivs i SE 9604484-7

och SE 9604483-9. De principer for utformning och lagg-

30 ning av golvskivorna samt de metoder for framstallning

av desamma som beskrivs i ovannamnda tre dokument ar an-
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vandbara aven for foreliggande uppfinning, varf6r inne-

hallet i dessa dokument skall anses utgdra del av fore-

liggande beskrivning.

For att underlatta forstaelsen och beskrivningen av

5 foreliggande uppfinning, samt insikten av de for uppfin-

ningen bakomliggande problemen, foljer nu med hanvisning

till fig 1-3 en kort beskrivning av golvskivor enligt

WO 94/26999. I tillampliga delar skall denna beskrivning

av den kanda tekniken anses galla aven for efterfol jande

10 beskrivning av utforingsexempel av foreliggande uppfin-

ning.

En golvskiva 1 av kant utforande visas underifran

respektive uppifran i fig 3a respektive 3b. Skivan ar

rektanguiar med en Sversida 2, en undersida 3, tva mot-

15 staende langsidor 4a, 4b som bildar fogkanter, och tva

motstaende kortsidor 5a, 5b som bildar fogkanter.

Saval langsidorna 4a, 4b som kortsidorna 5a, 5b kan

sammanfogas mekaniskt utan lim i riktning D2 i fig lc.

F5r detta andamal har skivan 1 en fran sin ena langsida

20 4a horisontellt utstrackt, fabriksmonterad, plan list 6,

som loper utmed hela langsidan 4a och som ar tillverkad

av en bojbar, fjadrande aluminiumplat . Listen 6 kan vara

fast mekaniskt enligt det visade utforandet, eller med

lim eller pa annat satt. Andra listmaterial kan anvan-

25 das, sasom plat av annan metall, och profiler av alumi-

nium eller plast. Som alternativ kan listen 6 vara ut-

formad i ett stycke med skivan 1, exempelvis genom lamp-

lig bearbetning av skivans 1 stomme. Listen 6 ar dock

alltid integrerad med skivan 1, dvs den monteras aldrig

30 pa skivan 1 i samband med laggningen. Listens 6 bredd

kan vara ca 30 mm och dess tjocklek ca 0,5 mm. En lika-

dan fast kortare list 6' ar anordnad aven utmed skivans

1 ena kortsida 5a. Listens 4 fran fogkanten 4a vanda

kantsida ar utformad med ett utmed hela listen 6 ut-

35 strackt laselement 8. Laselementet 8 har en mot fogkan-

ten 4a vand aktiv lasyta 10 med en hojd pa exempelvis
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0,5 mm. Vid laggningen samverkar detta laselement 8 med

ett lasspar 14, som ar upptaget i undersidan 3 av en an-

gransande skivas 1' motsatta langsida 4b. Kortsideslis-

ten 6' ar forsedd med ett motsvarande laselement 8', och

den motsatta kortsidan 5b har ett motsvarande lasspar

14' .

For mekanisk hopfogning av saval langsidor som

kortsidor aven i vertikal led (riktning Dl i fig lc) ar

skivan 1 vidare utmed sin ena langsida 4a och sin ena

kortsida 5a utformad med en i sidled oppen urtagning 16.

Urtagningen 16 avgransas nedat av respektive list 6, 6'.

Vid de motsatta kanterna 4b och 5b finns en ovre urfras-

ning 18 definierande en med urtagningen 16 samverkande

lastunga 20 (se fig 2a) for bildande av ett not/fjader-

forband

.

Fig la-lc visar hur tva dylika skivor 1, 1' kan

sammanfogas genom nedvinkling. Fig 2a-2c visar hur ski-

vorna 1, 1' istallet kan sammanfogas genom insnappning.

Langsidorna 4a, 4b kan sammanfogas med bada metoderna,

medan kortsidorna 5a, 5b - efter laggning av forsta raden

- normalt sammanfogas efter att langsidorna har samman-

fogats och enbart genom insnappning. Nar en ny skiva 1'

och en tidigare lagd skiva 1 skall sammanfogas utmed

sina langsidor enligt fig la-lc, trycks den nya skivans
1' langsida 4b mot den tidigare skivans 1 langsida 4a

enligt fig la, sa att lastungan 20 fors in i urtagningen

16. Skivan 1' vinklas sedan ned mot undergolvet 12 en-

ligt fig lb. Darvid gar lastungan 20 helt in i urtag-

ningen 16, samtidigt som listens 6 laselement 8 gar upp

i lassparet 14. Under denna nedvinkling kan laselemen-

tets 8 ovre del vara verksam och astadkomma en instyr-

ning av den nya skivan 1' mot den tidigare lagda skivan

1. I sammanfogat lage enligt fig lc ar skivorna 1, 1'

lasta i bade Dl -riktning och D2 -riktning, men kan for-

skjutas relativt varandra i fogens langdriktning.

g:\?at\S9\ar.s\valinge\koiriifog\:9313S3_kcxiifog_se sv txt .doc
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I fig 2a-2c visas hur aven skivornas 1, 1' kortsi-

dor 5a och 5b kan sammanfogas mekaniskt i bade Dl- och

D2-riktning genom att den nya skivan 1' fors vasentligen

horisontellt mot den tidigare lagda skivan 1. Detta kan

5 goras efter att den nya skivans 1' langsida 4b har sam-

manfogats enligt ovan. I det forsta steget i fig 2a sam-

verkar avfasade ytor vid urtagningen 16 respektive

lastungan 20 sa att listen 6' tvingas nedat som en di-

rekt foljd av kortsidornas 5a, 5b sammanforing . Under

10 den avslutande sammanforingen snapper listen 6' upp, nar

laselementet 8' gar in i lassparet 14'. Genom upprepning

av de i fig 1 och 2 visade momenten kan hela golvlagg-

ningen goras utan lim och utmed samtliga fogkanter. Sa-

ledes galler att kanda golvskivor av ovannamnda slag

15 sammanfogas mekaniskt genom att de i regel forst vinklas

ned pa langsidan, och nar langsidan ar last snapps kort-

sidorna ihop genom horisontell fdrskjutning utmed ling-

sidan. Skivorna 1, 1' kan tas upp igen i omvand ordning

som de blivit lagda, utan att fogen skadas, och aterlSg-

20 gas.

For att fungera optimalt b6r skivorna efter att de

ar fogade, utmed sina langsidor kunna inta ett lage dar

det foreligger mSjlighet till ett litet spel mellan las-

ytan 10 och lassparet 14. For en narmare beskrivning av

25 detta spel hanvisas till WO 94/26999.

Forutom det som ar kant genom ovan namnda pa-

tentskrifter introducerade Norske Skog Flooring AS

(licenstagare till Valinge Aluminium AB) ett laminatgolv

med mekaniskt fogsystem enligt WO 94/26999 i Januari

30 1996 i samband med Domotex-massan i Hannover, Tyskland.

Detta laminatgolv, som marknadsfers under varumarket

Alloc®, ar 7,6 mm tjockt, har en 0,6 mm aluminiumlist 6

som ar mekaniskt fastsatt pa fjadersidan och laselemen-

tets 8 aktiva lasyta 10 har en lutning pa ca 70°-80° mot

35 skivans plan. Fogkanterna ar vaximpregnerade och pa bak-

sidan finns underlagspapp som ar fabriksmonterat . Det
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vertikala forbandet ar utformat som ett modifierad

not/fjader forband. Listerna 6, 6' pa lang- och kortsi-

dan ar i stort sett lika, men ar dock bockade nagot

uppat i olika grad pa lang- och kortsida. Den aktiva

5 lasytans lutning varierar ocksa mellan lang- och kort-

sida. Lassparets 14 avstand fran fogkanten ar dock nagot

mindre pa kortsidan an pa langsidan. Skivorna tillverkas

med ett nominellt spel pa langsidan som ar ca 0,05 -

0,10 mm. Detta mojliggor forskjutning av langsidorna och

10 overbrygger breddtoleranser hos skivorna. Skivor av

detta marke har tillverkats och salts med noli spel pa

kortsidorna, vilket ar mojligt eftersom kortsidorna inte

behdver fSrskjutas i samband med lasning som sker genom

insnappning. Skivor av detta marke har ocksa tillverkats

15 med storre avfasningarna pa kortsidan not for att under-

latta insnappning enligt fig 2a-c ovan. Det ar salunda

kant att det mekaniska lassystemet kan utformas pa manga

olika satt och att lang- och kortsidan kan vara olika

utformade

.

20 I WO 97/47834 (Unilin) beskrivs ett mekaniskt fog-

system som i huvudsak bygger pa de ovan kanda princi-

perna. I motsvarande produkt som denna sOkande borjat

marknadsfora under senare delen av 1997, efterstravas

en forspanning mellan skivorna. Detta leder till h6g

25 friktion och svarigheter att vinkla ihop och forskjuta

skivorna. I detta dokument visas ocksa att det mekaniska

lasningen pa kortsidan kan vara annorlunda utformad Sn

pa langsidan. I de beskrivna utforingsexemplen ar listen

integrerat utformat med skivans stomme, dvs utformat i

30 ett stycke och av samma material som skivans stomme.

Sammanfattning av uppfinningen

Aven om golvet enligt WO 94/26999 och det under

market Alloc® salufdrda golvet uppvisar stora fordelar

jamfort med traditionella, limmade golv, finns det dock

35 Snskemal om ytterligare forbattringar

.
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Mekaniska fogar ar mycket lampliga for fogning av

inte bara laminatgolv, utan aven tragolv och komposit-

golv. Sadana golvskivor kan besta av en mangd olika ma-

terial i ytan, kSrnan och baksidan, och sasom beskrivits

5 ovan kan dessa material aven inga i fogsystemets list,

laselementet pa listen, infastningsytor, vertikala for-

band, etc. Denna losning med integrerad list ger emel-

lertid kostnader i form av spill da den mekaniska fogen

utformas. Som alternativ kan speciella material, sasom

10 aluminiumlisten 6 ovan, limmas fast eller fastas meka-

niskt i golvskivan for att inga som komponenter i fog-

systemets Olika fogutforanden paverkar kostnaderna avse-

vart.

En list tillverkad av samma material som skivans

15 stomme och bildad genom bearbetning av skivstommen kan i

vissa tillampningar vara billigare an aluminiumlist

,

speciellt fSr golvskivor i nedre prissegment. Aluminium

ar emellertid f6rdelaktigare vad gailer bSjbarhet, fjad-

ring och forskjutbarhet samt noggrannhet i ,
laselementets

20 placering. Aluminium ger ocksa mdjlighet att astadkomma

ett starkare laselement. Om samma styrka skall uppnas

med laselement i trafiber maste denna vara bred med stor

skjuvyta, vilket ger mycket materialspill vid tillverk-

ningen, eller sa maste den forstarkas med bindemedel.

25 Beroende pa skivornas format kan en bearbetning pa exem-

pelvis 10 mm av en fogkant ge sex ganger storre spill-

kostnad per m2 golvyta vid langsidorna jamfort med kort-

sidorna.

Utover ovannamnda problem relaterade till oonskat

30 materialspill bygger foreliggande uppfinning pk en in-

sikt om att lang- och kortsidorna kan optimeras med han-

syn till de specifika lasfunktioner som bor finnas vid

dessa fogkanter.

Lasning av langsidan sker sasom beskrivits ovan i

35 regel genom nedvinkling. Harvid kan det ocksa ske en

mindre nedbojning av listen under lisningen, sasom kom-
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mer att beskrivas narmare nedan. Tack vare derma nedboj-

ning tillsammans med en lutning hos laselementet kan

skivorna vinklas ned och upp igen med mycket tata

fogkanter. Laselementet utmed -langsidorna b6r vidare ha

5 en stor instyrningsformaga sa att en ny skivas langsida

i samband med nedvinkling skjuts in mot den tidigare

lagda skivans fogkant. Laselementet bor ha en stor in-

styrningsdel . F6r att fungera optimalt bor skivorna ut-

med sina langsidor, efter att de ar fogade, kunna inta

10 ett inbardes lage i riktning tvSrs fogkahterna dar det

foreligger ett litet spel mellan laselement och lasspar.

Lasning av kortsidan sker dSremot genom att langsi-

dan forskjuts sa att kortsidans list kan bojas ned och

snappa in i lassparet. Kortsidan maste saledes ha organ

15 som astadkommer nedbojning av list i samband med sido-

fSrskjutning. Hallfasthetskravet ar ocksa storre pa

kortsida. Instyrning och fSrskjutbarhet Sr av mindre be-

tydelse.

Sammanfattningsvis finns det ett stort behov astad-

20 komma en mekanisk fog av ovan angivna slag till lag

kostnad och med optimala lasfunktioner vid respektive

fogkant. Med kanda losningar kan man inte uppna en lag

kostnad utan att ocksa ge avkall pa hallfasthet

och/eller laggningsfunktion. Uppfinningens andamal ar

25 att anvisa losningar som siktar till att sanka kostnaden

med bibehallen hallfasthet och funktion. Dessa och andra

andamal hos uppfinningen uppnas med ett lassystem re-

spektive en golvskiva som uppvisar de sardrag som Sr an-

givna i bifogade sjalvstandiga patentkrav 1, 18, 23 och

30 25. Foredragna utforingsformer ar angivna i tillhOrande

osjalvstandiga patentkrav.

Enligt en forsta aspekt av uppfinningen (krav 1)

anvisas sal'unda ett lassystem for mekanisk hopfogning av

golvskivor, dar omedelbart intill varandra liggande ovre

35 delar av tva angransande fogkanter hos tva sammanfogade

golvskivor tillsammans definierar ett mot golvytornas
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huvudplan vinkelratt fogplan. For astadkommande av en

hopfogning av de tva fogkanterna vinkelratt mot fogpla-

net innefattar lassystemet pa i och for sig kant satt

ett lasspar upptaget i undersidan av och utstrackt pa-

5 rallellt med den forsta fogkanten pa avstand fran

fogplanet, och ett fran den andra fogkantens nedre del

och nedanfor den forsta fogkanten utskjutande parti, som

ar integrerat med en stomme hos skivan och som pa av-

stand fran fogplanet uppbar ett med lassparet samver-

10 kande laselement, vilket utskjutande parti salunda ar

belaget helt utanf5r fogplanet sett fran den andra

fogkantens sida, och vilket utskjutande parti har en an-

nan materialsammansattning an skivans stomme. Lassyste-

met enligt uppfinningen kannetecknas av att det utskju-

15 tande partiet uppvisar atminstone tva horisontellt vid

sidan av varandra anordnade delar, vilka skiljer sig at

avseende atminstone en av parametrarna materialsamman-

sattning och materialegenskaper.

I ett f6rsta utforande av denna f6rsta aspekt av

20 uppfinningen galler att namnda atminstone tva delar hos

det utskjutande partiet ar beiagna pa olika avstand fran

fogplanet. Speciellt kan de omfatta en innerdel narmast

fogplanet och en ytterdel pa avstand fran fogplanet. In-

nerdelen och ytterdelen ar fSretradesvis, men inte nod-

25 vandigtvis lika langa i fogriktningen . I denna forsta

aspekt av uppfinningen ingar i fogsystemet salunda ett

annat material an vad som ingar i stommen, och speciellt

kan ytterdelen vara atminstone delvis bildad av en sepa-

rat list, som ar tillverkad av annat material an skivans

30 stomme och som ar integrerat forbunden med skivan genom

fabriksmontering. Harvid kan innerdelen vara bildad at-

minstone delvis av en bearbetad del hos skivans stomme

och delvis av en del av namnda separata list. Den sepa-

rata listen kan vara fastsatt i en sadan bearbetad del

35 av skivstommen. Listen kan vara belagen helt utanfor

namnda fogplan, men kan ocksa korsa fogplanet och
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skivans stomme och har salunda sairana raaterialsammansatt-

ning som skivans stomme. Kannetecknande for derma andra

aspekt av uppfinningen

ar att det utskjutande partiet-, som en direkt foljd av

5 en maskinbearbetning av dess ovansida, uppvisar atmins-

tone tva horisontellt vid sidan av varandra anordnade

delar, vilka skiljer sig at avseende atminstone en av

parametrarna materialsammansattning och materialegenska-

per

.

10 Uppfinningens princip avseende uppdelning av det

utskjutande partiet i flera delar som skiljer sig at i

materialhanseende och/eller materialegenskaper ar sale-

des applicerbar aven pa den kanda "trafiberlisten"

.

Pa samma satt beskrivits ovan for den forsta aspek-

15 ten av uppfinningen kan dessa tva delar vara belagna pa

olika avstand fran fogplanet, och speciellt kan det fin-

nas tre eller fler delar med olika materialsammansatt-

ning och/eller materialegenskaper. Eventuellt kan tva

sadana delar vara lika avseende namnda parametrar, men

20 skilja sig fran en tredje.

I ett utfSrande kan namnda tva delar omfatta en in-

nerdel narmast fogplanet och en ytterdel pa avstand fran

fogplanet. Utanfor ytterdelen kan det finnas fler delar.

Speciellt kan en ytterdel vara bildad av farre material

25 an en innerdel. Exempelvis kan innerdelen besta av

trafiber och baksideslaminat, medan ytterdelen genom ma-

skinbearbetning uppifran bestir av enbart baksideslami-

nat. I ett utforande kan det utskjutande partiet inne-

fatta - raknat fran fogplanet och utat - en innerdel, en

30 ytterdel samt ett av ytterdelen uppburet laselementet

utanfor ytterdelen. Laselementet kan skilja sig fran

bade inner- och ytterdel avseende namnda materialpara-

metrar.

Det utskjutande partiet kan besta av tre laminerade

35 skikt, kan man genom bearbetning uppifran skapa ett las-

element som, raknat uppifran, uppvisar en relativt mjuk
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ovre instyrningsdel som inte behover uppvisa nagon sar-

skild hallfasthet, en hardare mellandel som bildar stark

aktiv lasyta och som tar upp skjuvkrafter i laselemen-

tet, samt en nedre del som ar -forbunden med resten av

5 det utskjutande partiet och som kan vara tunn, stark och

fjadrande.

Laminerade utfSranden kan vara lampliga i golvski-

vor dar skivans stomme exempelvis bestar av plywood el-

ler spanskiva med flera skikt. Motsvarande skikt kan

10 finnas i lassparets vaggar. For plywood kan material-

egenskaperna varieras genom andring av fiberriktning i

skikten.-F6r spanskiva kan materialegenskaperna varieras

med anvandning av olika spandimensioner och/eller binde-

medel i de olika skikten. Generellt kan skivstommen

15 ocksa besta av skikt av olika plastmaterial

.

I definitionen av uppfinningen avser termen

"utskjutande parti" den eller de delar av skivan som

skjuter ut utanfor fogplanet och som har en funktion i

lassystemet avseende uppbarning av laselement, hallfast-

20 het, bSjbarhet, etc.

Ett underlag av golvpapp, foam, filt eller motsva-

rande kan exempelvis vara monterat redan vid skivornas

.

tillverkning pa deras undersida. Underlaget kan tacka

undersidan anda fram till laselementet , sa att skarven

25 mellan underlagen blir forskjuten i forhallande fogpla-

net F. Aven om ett sadan underlag ar belaget utanfor

fogplanet, skall det saledes ej anses inga i definitio-

nen av det utskjutande partiet i bifogade patentkrav.

Pa samma satt skall, i den aspekt av uppfinningen

30 som avser utforanden med ett utskjutande parti i samma

material som skivans stomme, eventuella tunna material-

skikt som kvarstar efter bearbetningen uppifran ej anses

inga i "det utskjutande partiet", for de fall dylika

skikt ej bidrager till lasfunktionen avseende hallfast-

35 het, bojbarhet, etc. Samma resonemang galler for tunna
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limskikt, bindemedel, kemikalier, etc som appliceras for

att exempelvis forbattra fuktsakerhet och hallfasthet.

Enligt en tredje aspekt av uppfinningen (krav 23)

anvisas en golvskiva fSrsedd med lassystem enligt den

5 fdrsta eller andra aspekten av uppfinningen enligt ovan.

Harvid finns det flera kombinationsmo j ligheter av kanda

separata lister, kanda trafiberlister och

"kombinationslister" enligt uppfinningen. Dessa kan an-

vandas valfritt pa lang- och kortsida.

10 For ovan angivna aspekter galler att det utskju-

tande partiet f5r en given fogkant, exempelvis en lang-

sida, uppvisar minst tva delar med olika materialsamman-

sattning och/eller materialegenskaper . For optimering av

en golvskiva kan en dylik skillnad i material och/eller

15 materialegenskaper dock foreligga mellan skivans lang-

och kortsidor istallet for inom en och samma fogkant.

Enligt en fjarde aspekt av uppfinningen (krav 25) anvi-

sas salunda en rektangular golvskiva, innefattande en

stomme samt med stommen integrerade forsta och andra

20 lasorgan inrattade att astadkomma en mekanisk hopfogning

av angransande fogkanter hos dylika golvskivor utmed

skivornas langsidor respektive kortsidor i en riktning

vinkelratt mot respektive fogkanter och parallellt med

golvskivornas huvudplan. Golvskivan kannetecknas enligt

25 denna aspekt av uppfinningen av att namnda f6rsta och

andra lasorgan skiljer sig at avseende atminstone en av

parametrarna materialsammansattning och materialegenska-

per. Foretradesvis galler att namnda f6rsta och andra

lasorgan vart och ett innefattar dels ett fran en

30 fogkant utskjutande parti som pa avstand fran fogkanten

uppbar ett laselement, dels ett lasspar, som ar upptaget

i stommens undersida vid en motsatt belagen fogkant for

ingrepp med ett dylikt laselement hos en angransande

skiva. Harvid kan atminstone det ena av namnda lasorgan

35 vid langsidan och kortsidan innefatta ett separat ele-

ment, som ar integrerat forbundet med skivans stomme pa
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fabrik och av annat material an vad som ingar i skivans

stomme. Det andra lasorganet kan innefatta ett element

som ar utformat i ett stycke med skivans stomme.

Inom ramen for denna fjarde aspekt av uppfinningen

5 fdreligger flera kombinationsmojligheter . Exempelvis kan

man valja en aluminiumlist for langsidan och en maskin-

bearbetad trafiberlist for kortsidan, eller omvant. Ett

annat exempel ar att man for kortsidan eller langsidan

valjer en "kombinationslist" enligt den forsta och andra

10 aspekten av uppfinningen, och for den andra sidan valjer

en "ren" aluminiumlist eller en "ren" bearbetad trafi-

berlist.

Ovan angivna problem med oSnskade materialkostnader

ldsas enligt uppfinningen genom att det utskjutande par-

15 tiet framstalls i olika material och/eller materialkom-

binationer och darmed kan specialanpassas till aktuella

materialval i golvskivans och de funktions- och hall-

fasthetskrav som galler fdr den specifika golvskivan och

som ar specifika f5r langsida och kortsida. Denna fordel

20 hos uppfinningen kommer att framga tydligt av efterfol-

jande beskrivning.

Eftersom lang och kortsidan har olika kravprofiler

och spillkostnaden ar olika, kan fSrbattringar ocksa

uppnas genom att lang- och kortsidan bestar av olika ma-

25 terial eller materialkombinationer. Langsidan kan exem-

pelvis i vissa tillampningar ha en aluminiumlist med

stor instyrningformaga och lag friktion medan kortsidan

kan ha trafiberlist. I andra tillampningar ar det mot-

satta en fordel.

30 I vissa tillampningar kan det ocksa finnas behov av

olika listtyper pa samma sida. Sidan kan exempelvis be-

sta av ett flertal olika lister som ar tillverkade av

olika aluminiumlegeringar, aluminiumtjocklek etc och dar

vissa delar ar avsedda att uppna h6g hallfasthet och

35 andra f6r att instyrning.
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Olika aspekter av uppfinningen skall nu beskrivas

narmare genom utforingsexempel, under hanvisning till

bifogade ritningar. De delar hos skivan enligt uppfin-

ningen som har motsvarighet hos den kanda skivan i fig

1-3 ar genomgaende forsedda med samma hanvisningsbeteck-

ningar

.

Kort beskrivning av ritningarna

Fig la-c visar i tre steg en nedvinklingsmetod for

mekanisk fogning av langsidor hos golvskivor enligt

WO 94/26999.

Fig 2a-c visar i tre steg en insnappningsmetod for

mekanisk fogning av kortsidor hos golvskivor enligt

WO 94/26999.

Fig 3a och 3b visar en golvskiva enligt WO 94/26999

sedd uppifran respektive underifran.

Fig 4 visar en golvskiva med ett lassystern enligt

ett forsta utfSrande av uppfinningen.

Fig 5 visar en golvskiva enligt fig 4 sedd upp-

ifran.

Fig 6a visar i stdrre skala ett utbrutet hSrnparti

CI av skivan i fig 5, och fig 6b och 6c visar vertikal-

sektioner av fogkanterna utmed langsidan 4a och kortsi-

dan 5a hos skivan i fig 5, varav speciellt framgar att

langsidan och kortsidan ar olika.

Fig 7a-c visar en nedvinklingsmetod for mekanisk

fogning av langsidor hos golvskivan enligt fig 4-6.

Fig 8 visar tva sammanfogade golvskivor forsedda

med ett lassystern enligt ett andra utforande av uppfin-

ningen.

Fig 9 visar tva sammanfogade golvskivor forsedda

med ett lassystern enligt ett tredje utforande av uppfin-

ningen.

Fig 10-12 visar tre olika utforingsformer av golv-

skivor enligt uppfinningen, dar det utskjutande partiet

ar utformat i ett stycke med skivans stomme.
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Beskrivning av foredraqna utforingsexempel

Ett forsta foredraget utforande av en golvskiva 1

forsedd med ett lassystem enligt uppfinningen skall nu

beskrivas under hanvisning till fig 4-7. Det visade ex-

5 emplet visar aven den aspekt av uppfinningen som avser

olika utformade lassystem for lang- och kortsida.

Fig 4 visar i sektion en langsida 4a hos skivan 1.

Skivans 1 stomme bestar av en karna 30 av exempelvis

trafiber, som uppbar ett ytlaminat 32 pa sin framsida

10 och ett balansskikt 34 pa sin baksida. Skivstommen 30-34

ar rektangular med langsidor 4a, 4b och kortsidor 5a,

5b. En separat list 6 med format laselement 8 ar fab-

riksmonterad pa stommen 30-34, sa att listen 6 utgor en

integrerad del av den fSrdiga golvskivan 1. I det visade

15 exemplet ar listen 6 tillverkad av fjadrande alumini-

umplat. Som illustrativt, icke begransande exempel kan

aluminiumplaten ha en tjocklek pa i storleksordningen

0,6 mm och golvskivan tjocklek pa i storleksordningen

7 mm. For ytterligare beskrivning av dimensioner, m5j-

20 liga material, etc f6r listen 6 hanvisas till ovansta-

ende beskrivning av den kanda skivan.

Listen 6 ar utformad med ett laselement 8, vars ak-

tiva lasyta 10 samverkar med ett lasspar 14 i en motsta-

ende fogkant 4b hos en angransande skiva 1' for horison-

25 tell hoplasning av skivorna 1, 1' tvars fogkanten (D2)

.

For bildande av ett vertikallas i Dl-riktning uppvisar

fogkanten 4a en i sidled Sppen not 36 och uppvisar den

motstaende fogkanten 4b en i sidled utskjutande fjader

38 (svarande mot lastungan 20), som i sammanfogat lage

30 ar upptagen i noten 36 (fig 7c) . Den fria ytan hos no-

tens 36 Ovre del 40 uppvisar en vertikalt ovre parti 41,

en avfasning 42 och en ovre anliggningsyta 43 for fja-

dern 38. Den fria ytan hos notens 36 nedre del 44 uppvi-

sar en nedre anliggningsyta 4 5 f5r fjadern 38, en avfas-

35 ning 4 6 och ett nedre vertikalt parti 47. Den motsatta

fogkanten 4b (se fig 7a) uppvisar ett ovre vertikalt
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parti 48, och fjadern 38 uppvisar en 5vre anliggningsyta

49, en ovre avfasning 50, en undre avfasning 51 och en

undre anliggningsyta 52.

I sammanfogat lage (fig 7c) definierar de tva 6vre

5 intill varandra liggande vertikala 6vre partierna 41 och

48 ett vertikalt fogplan F. Sasom framgar bast av fig 4

ar notens 36 nedre del 44 fdrlangd ett stycke utanfor

fogplanet F. Fogkanten 4a ar i sin undersida utformad

raed ett kontinuerligt monteringsspar 54 uppvisande en

10 vertikal nedre gripkant 56 och en sned gripkant 58. De

av ytorna 4 6, 47, 56, 58 bildade gripkanterna avgransar

tillsammans en fastklack 60 for mekanisk fastsattning

listen 6. Fastsattningen ar utford enligt samma princip

som hos den kanda skivan och kan utfaras med de metoder

15 som beskrivs i ovannamnda dokument. En kontinuerlig lapp

62 hos listen 6 ar salunda ombokad kring sparets 54

gripkanter 56, 58, medan ett flertal utstansade tungor

64 ar ombockade kring det utskjutande partiets 44 ytor

46, 47. Dessa tungor 64 och tillhdrande stanshal 65 vi-

20 sas i den utbrutna vyn i fig 6a.

Det foreligger en vasentlig skillnad mellan den i

fig 4-7 visade golvskivan enligt uppfinningen och den

kanda skivan enligt fig 1-3. Det med P markerade omradet

i fig 4 betecknar det parti av skivan 1 som ar belaget

25 utanfor fogplanet F. I enlighet med uppfinningen uppvi-

sar detta parti P tva horisontellt vid sidan av varandra

anordnade delar PI och P2, vilka skiljer sig at avseende

minst en av parametrarna materialsammansattning och ma-

terialegenskaper. Narmare bestamt ar innerdelen PI nar-

30 mast fogplanet F bildad delvis av listen 6 och delvis av

stommens bearbetade del 44. I detta utforande innefattar

innerdelen PI saledes materialkombinationen aluminium +

trafiberkarna + baksideslaminat, medan ytterdelen P2 ar

bildad enbart av aluminium. Hos den kanda skivan 1 i fig

35 la-c ar motsvarande parti utanfor fogplanet bildat en-

bart av aluminium.
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Sasom beskrivits ovan medfor detta sSrdrag hos upp-

finningen att materialkostnaden kan reduceras. Tack vare

att fastklacken 60 ar forskjuten mot laselementet 8 i en

sadan grad att den ligger atminstone delvis utanfor

5 fogplanet F, kan en vasentlig besparing uppnas avseende

forbrukningen av aluminiumplat . En besparing pa i stor-

leksordningen 25% ar mojlig. Detta utforande ar sarskilt

fordelaktigt i billigare golvskivor dar man foredrar ma-

terialspill av trafiber till foljd av maskinbearbetning

10 av stommen framfor en hog forbrukning av aluminiumplat.

Materialspillet ar dock begransat tack vare att den ut-

skjutande delen aven kan anvandas som anliggningsyta f6r

fjadern, vilken da kan goras motsvarande smalare vinkel-

ratt mot fogplanet med reducerat materialspill som fdljd

15 pa fjadersidan.

Denna konstruktionsforandring for uppnaende av ma-

terialbesparingen paverkar ej negativt den mOjlighet

till fjadrande vertikalrorelse som maste finnas hos det

utskjutande partiet P. Laselementets 8 hallfasthet pa-

20 verkas inte heller. Ytterdelen P2 av aluminium ar fort-

farande fullt fjadrande vertikalt, och hopsnappning av

kortsidorna 5a, 5b kan goras enligt samma princip som i

fig 2a-c. Laselementet 8 ar fortfarande av aluminium,

och dess styrka reduceras ej . Det kan dock noteras att

25 graden av fjadring kan paverkas eftersom det ar vasent-

ligen enbart ytterdelen P2 som fjadrar vid hopsnappning.

Detta kan vara en fordel i vissa fall om man onskar be-

gransa nedbojningsegenskaperna och oka lasets styrka.

Hopvinklingen av langsidorna 4a, 4b kan ocksa goras

30 enligt samma princip som i fig la-c. Harvid kan det ge-

nerellt - inte enbart for detta utforande - ocksa ske en

mindre nedbojning av listen 6, sasom visas i laggnings-

sekvensen i fig 7a-c. Denna nedbojning av listen 6 till-

sammans med en lutning hos laselementet 8 m5jliggor att

35 skivorna 1, 1' kan vinklas ned och upp igen med mycket

tata fogkanter vid de Ovre ytorna 41 och 48. Laselemen-
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tet 8 bor fSretradesvis ha en stor instyrningsformaga sa

att skivorna i samband med nedvinkling skjuts in mot

fogkanten. Laselementet 8 bbr ha en stor instyrningsdel

.

For att fungera optimalt bor s-kivorna efter att de ar

5 fogade och utmed sina langsidor 4a, 4b, kunna inta ett

lage dar det foreligger ett litet spel mellan laselement

och lasspar, som inte behover vara storre an ca 0,02 -

0,05 mm. Detta spel mojliggor forskjutning och overbryg-

ger breddtoleranser . Friktionen i fogen b6r vara lag.

10 I hopfogat lage enligt fig 7c ar skivorna 1, 1'

lasta relativt varandra i vertikalriktningen Dl . Uppat-

rorelse hos skivan 1' motverkas genom ingrepp mellan

ytorna 43 och 49, medan nedatrorelse hos skivan 1' mot-

verkas dels genom ingrepp mellan ytorna 45 och 52, dels

15 genom att skivan 1' vilar pa listens 6 ovansida.

Fig 8 visar ett andra utfOrande av uppfinningen.

Skivan 1 i fig 8 kan anvandas for parkettgolv. Skivan 1

bestar av ett dvre slitskikt 32a, en karna 30 och ett

bakre balansskikt 34a. I detta utforande ar det utskju-

20 tande partiet P utanf6r fogplanet F i annu storre ut-

strackning tillverkat av olika material kombinationer

.

Lassparet 14 ar forstarkt genom anvSndning av en separat

detalj 70 av exempelvis trafiber, som pa lampligt satt

ar forbunden med fogkanten, exempelvis genom limning.

25 Denna variant kan exempelvis anvandas pa skivans 1 kort-

sida 5b. Vidare Sr an storre del av fastklacken 60 bela-

gen utanfbr fogplanet F.

Fig 9 visar ett tredje utforande av uppfinningen

.

Skivan 1 i fig 9 ar anvandbar for astadkommande av en

30 stark infastning av aluminiumlisten 6. I detta utforande

ar en separat del 72 anordnad pi den fogkant som uppbar

laselementet 8. Delen 72 kan vara av exempelvis trafi-

ber. Hela fastklacken 60 och hela listen 6 ligger utan-

for fogplanet F. Endast en mindre del av den separata

35 listen 6 anvands for fjadring. Sett ur materialsynpunkt

uppvisar det utanfor fogplanet F belagna partiet P tre
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olika omraden innehallande materialkombinationerna

"enbart trafiber" (PI), "trafiber/balansskikt/aluminium"

(P2) respektive "enbart aluminium" (P3) . Denna utform-

ning med fastklacken 60 belagen helt utanfor fogplanet F

5 kan ocksa realiseras enbart genom bearbetning av skivans

stomme, dvs utan separat del 72. Utforandet i fig 9 kan

vara lampligt for langsidan. Laselementet 8 har stor in-

styrningsdel, och det utskjutande partiet P utanfor

fogplanet F har mindre nedbojningsformaga.

10 Vid en jamforelse mellan utforingsformerna i fig 8

och 9 noterar man att i fig 9 ar tungorna 64 hogre an

lappen 62. Detta ger en stark infastning av listen 6 i

fastklackens 60 framre kant, vilket ar en fordel vid

nedbojning av listen 6. Detta kan uppnas utan extra ma-

15 terialkostnad eftersom tungorna 64 stansas ur befintligt

material. Lappen 62 a andra sidan kan goras lagre, vil-

ket Sr en fordel med avseende pa dels materialfSrbruk-

ning, dels monteringssparets 54 fdrsvagande inverkan pa

fogkanten. Vidare noteras att laselementet 8 i fig 8 ar

20 lagre vilket underlattar insnSppning pa kortsidorna.

Fig 10-12 visar tre olika utforanden av uppfin-

ningen, hos vilka det utskjutande partiet kan vara ut-

format i ett stycke med skivstommen eller besta av sepa-

rata material som ar fastlimmade vid skivans kant och ar

25 maskinbearbetat uppifran. Separata material ar speciellt

lampliga pa kortsidan, dar krav pa hallfasthet och

fjardringsformaga ar stora. Ett sadant utforande innebar

att materialsammansattningen pa lang- och kortsidan kan

vara olika

.

30 Ovan beskrivna teknik att forse stommens kant, pa

langsida och/eller kortsida, med separata material som

fastes pa stommen for uppnaende av sarskilda funktioner,

sisom hallfasthet, fuktsakerhet, bojbarhet, etc, kan an-

vandas aven utan utnyttjande av uppfinningens principer.

35 Med andra ord ar det tankbart att aven i andra fogsys-

tem, sarskilt mekaniska fogsystem, forse stommen med se-
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stracka sig in under fogkanten for att fastas vid stom-

men aven innanfOr fogplanet.

Detta utforande av uppfinningen anvisar salunda en

slags kombinationslist ur materialhanseende, exempelvis

5 ett utskjutande parti innefattande en innerdel med mate-

rialkombinationen trafiber/baksideslaminat/aluminium,

och en ytterdel av aluminiumplat

.

Det ar Sven mojligt att utforma det utskjutande

partiet av tre ur materialaspekt olika delar: en inner-

10 del narmast fogplanet, en mellandel och en ytterdel

lSngst bort fran fogplanet. Innerdelen och ytterdelen

kan eventuellt vara lika ur materialaspekt.

Det utanfor fogplanet utskjutande partiet behover

nodvandigtvis inte vara kontinuerligt eller obrutet ut-

15 med fogkanten. En tankbar variant ar att det utskjutande

partiet uppvisar flera separata avsnitt fdrdelade utmed

fogkanten. Som exempel kan detta realiseras medelst en

separat list med kontinuerlig innerdel och tandad ytter-

del, vilken list kan fastas pa en utanfSr fogplanet be-

20 arbetad del av skivstommen.

I ett alternativt utforande av den forsta aspekten

av uppfinningen ar namnda atminstone tva delar, som

skiljer sig at avseende atminstone en av parametrarna

materialsammansattning och materialegenskaper , istailet

25 belagna vid sidan om varandra sett i riktning parallellt

med fogkanterna. Exempelvis kan det finnas flera listty-

per pa en och samma sida, dar varje listtyp ar optimerad

for en sarskild funktion, t ex hallfasthet och instyr-

ning vid laggning. Som exempel kan listerna vara till-

30 verkade av olika aluminiumlegeringar och/eller av alumi-

nium med olika tillstand (exempelvis till foljd av olika

varmebehandling)

.

Enligt en andra aspekt av uppfinningen (krav 18)

anvisas ett lassystem for mekanisk hopfogning av golv-

35 skivor. I denna andra aspekt av uppfinningen ar det ut-

skjutande partiet istailet utformat i ett stycke med
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parata material pa detta satt. Speciellt kan detta mate-

rial appliceras som ett kantparti, vilket pa lampligt

satt fastes vid stommens kant och vilket kan stracka sig

over hela eller delar av skivans hojd.

5 I en foredragen utfSringsform appliceras kantpar-

tiet vid stommen innan stommen forses med samtliga yttre

skikt, sasom toppskikt och bakre balansskikt. Speciellt

kan sadana skikt darefter appliceras ovanpa det fast-

satta, separata kantpartiet, varefter det senare kan un-

10 derga en formbearbetning for bildande av del av fogsys-

temet, sasom det utskjutande partiet med laselement

och/eller fjadern med lasspar.

I fig 10 och 11 ar skivstommen uppbyggd av ett

topplaminat 32, en trafiberkarna 30 och ett baksidesla-

15 minat 34. Laselementet 8 ar utformat genom att det ut-

skjutande partiet P har bearbetats uppifran pa ett sa-

dant sMtt att det, raknat inifran fogplanet F och utat,

uppvisar en innerdel PI bestaende av trafiber 30 och la-

minat 34, en mellandel P2 bestaende av enbart laminat

20 34, och en ytterdel P3 bestaende av trafiber 30 och la-

minat 34.

UtfSrandena i fig 10 och 11 skiljer sig at genom

att i fig 10 ligger gransen mellan trafiberkarnan 30 och

baksideslaminatet 34 i vertikal niva med den aktiva las-

25 ytans 10 undre kant. I fig 10 har det saledes inte skett

nagon vasentlig bearbetning av baksideslaminatet 34 i

mellandelen P2. I fig 11 daremot har aven baksideslami-

natet 34 bearbetats i mellandelen P2, vilket ger forde-

len att laselementets 8 aktiva lasyta 10 helt eller del-

30 vis bildas av ett hardare material.

Utforandet i fig 12 skiljer sig fran utfOringsfor-

merna i fig 10 och 11 genom att ett extra mellanskikt 33

ar anordnat mellan trafiberkSrnan 30 och baksideslamina-

tet 34. Detta mellanskikt 33 bor vara relativt hart och

35 starkt for att forstarka den aktiva lasytan 10 sasom vi-

sas i fig 12. Som exempel kan mellanskiktet 33 vara bil-

3: \?a7V3\fiK3\a25S:3?5 . CO
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dat av ett separat material som limmas fast i den inre

karnan. Alternativt kan mellanskiktet 33 utgora en del

av exempelvis en spanskivekarna, dar spanmaterial och

bindemedel specialanpassas f5r det mekaniska fogsyste-

5 met. I detta alternativ kan saledes karna och mellan-
skiktet 33 bada vara av spanmaterial, men med olika

egenskaper. Skikten kan optimeras for de olika funktio-

nerna hos lassystemet.

Vidare kan de aspekter av uppfinningen vari ingar

10 en separat list fSretradesvis implementeras i kombina-

tion med anvandning av ett egaliseringsspar av det slag

som beskrivs i WO 94/26999. Angransande fogkanter egali-

seras i tjockleksriktning genom bearbetning av undersi-
dan, sa att golvskivornas ovansidor ligger i plan nar

15 skivorna ar hopfogade. Hanvisningsbeteckning E i fig la

indikerar att skivornas stomme efter en dylik bearbet-

ning uppvisar samma tjocklek i angransande fogkanter.

Listen 6 ar upptagen i sparet, och kommer darmed att

vara delvis infalld i golvets undersida. Motsvarande ar-

20 rangemang kan salunda realiseras aven i fOrening med

uppfinningen, sasom visas pa ritningsfigurerna

.
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PATENTKRAV

1. Lassystem for mekanisk hopfogning av golvskivor

(1, 1'), varvid omedelbart intill varandra liggande ovre

delar (41, 48) av tva angransande fogkanter (4a, 4b; 5a,

5 5b) hos tva sammanfogade golvskivor (1, 1') tillsammans

definierar ett mot golvskivornas huvudplan vinkelratt

fogplan (F) , vilket lassystem for astadkommande av en

hopfogning av de tva fogkanterna (4a, 4b; 5a, 5b) vin-

kelratt mot fogplanet (F) innefattar ett lasspar (14)

10 upptaget i undersidan (3) av och utstrackt parallellt

med den forsta fogkanten (4b, 5b) pa avstand fran

fogplanet (F) , och ett fran den andra fogkantens (4a,

5a) nedre del och nedanfor den forsta fogkanten (4b, 5b)

utskjutande parti (P) , som Ir integrerat med en stomme

15 (30, 32, 34) hos skivan (1) och som pa avstand fran

fogplanet (F) uppbar ett med lassparet (14) samverkande

laselement (8), vilket utskjutande parti (P) salunda ar

belaget helt utanfor fogplanet (F) sett fran den andra

fogkantens sida, och vilket utskjutande parti (P) har en

2 0 annan materialsammansattning an skivans stomme, k a n -

netecknad av att det utskjutande partiet (P)

uppvisar atminstone tva horisontellt vid sidan av var-

andra anordnade delar (PI, P2) , vilka skiljer sig at av-

seende atminstone en av parametrarna materialsammansatt-

25 ning och material egenskaper.

2. Lassystem enligt 1, varvid namnda atminstone tva

delar (PI, P2) ar belagna pa olika avstand fran fogpla-

net (F) .

3. Lassystem enligt krav 2, varvid namnda .delar

30 (PI, P2) omfattar en innerdel (PI) narmast fogplanet (F)

och en ytterdel (P2) pa avstand fran fogplanet (F)

.

4. Lassystem enligt krav 3, varvid ytterdelen (P2)

. ar atminstone delvis bildad av en separat list (6, 6')',

som ar tillverkad av annat material an skivans stomme

g:\pat\sg\ans\vali!ige\kon4iifog\2931369^kon±>ifog_ss.doc
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och som ar integrerat forbunden tned skivan genom fab-

riksmontering

.

5. Lassystem enligt krav 3 eller 4, varvid innerde-

len (PI) ar bildad atminstone delvis av en bearbetad del

(44) hos skivans stomme.

6. Lassystem enligt krav 4 och 5, varvid innerdelen
(PI) ar bildad atminstone dels av namnda bearbetade del

(44) hos skivans stomme, dels av en del av namnda sepa-

rata list (6, 6' )

.

7. Lassystem enligt krav 5, varvid innerdelen (PI)

ar bildad enbart av en bearbetad del av skivans stomme.

8. Lassystem enligt nagot av kraven 5-7, varvid
lassystemet for astadkommande av en hopfogning av de tva

fogkanterna (4a, 4b; 5a, 5b) aven vinkelratt (Dl) mot

skivornas (1, 1') huvudplan innefattar ett not/fjader-

forband (36, 38) med en fjader (38) vid den forsta

fogkanten (4b, 5b) och en not (36) vid den andra fogkan-

ten (4a, 5a) , varvid namnda bearbetade del (44) hos ski-

vans stomme ingaende i innerdelen (Pi) utg6r en forlang-

ning av notens (36) nedre del.

9. Lassystem enligt krav 6, varvid listen (6, 6')

ar fastsatt (64) i namnda bearbetade del (44) av skivans
stomme.

10. Lassystem enligt krav 6, varvid listen (6) kor-

sar fogplanet (F) och stracker sig in under namnda andra

fogkant (4a, 5a)

.

11. Lassystem enligt krav 10, varvid listen (6) ar

fastsatt i skivans stomme innanfor fogplanet (F)

.

12. Lassystem enligt krav nagot av kraven 6-9, var-

vid listen (6) ar belagen helt utanfor fogplanet (F)

.

13. Lassystem enligt nagot av kraven 4-12, varvid
listen (6) ar mekaniskt fastsatt (60, 62, 64)

.

14. Lassystem enligt nagot av kraven 3-13, varvid

ytterdelen (P2) ar fjadrande i riktning (Dl) tvars ski-

vornas huvudplan.

g : \pa r. \ sg \ ar. s \va 1 i nge \ koir.fc ifog\7.9313£ 9_kcmb i £og_se . doc



512 313

24

15. Lassystem enligt nagot av kraven 1-14, varvid

det utanfor fogplanet (F) utskjutande partiet (P) ar ut-

strackt kontinuerligt utmed vasentligen hela langden hos

namnda andra fogkant (4a, 5a) .

5 16. Lassystem enligt nagot av kraven 1-15, varvid

det utanfor fogplanet (F) utskjutande partiet (P) uppvi-

sar flera separata avsnitt fordelade utmed namnda andra

fogkant (4a, 5a)

.

17. Lassystem enligt krav 1, varvid namnda atmins-

10 tone tva delar ar belagna vid sidan om varandra i rikt-

ning parallellt med fogkanterna.

18. Lassystem for mekanisk hopfogning av golvskivor

(1) , varvid omedelbart intill varandra liggande ovre de-

lar (41, 48) av tva angransande fogkanter (4a, 4b; 5a,

15 5b) hos tva sammanfogade golvskivor (1, 1') tillsammans

definierar ett mot golvytornas huvudplan vinkelratt

fogplan (F) , vilket lassystem f&r astadkommande av en

hopfogning av de tva fogkanterna vinkelratt (D2) mot

fogplanet (F) innefattar ett lasspar (14) upptaget i un-

20 dersidan (3) av och utstrackt parallellt med den forsta

fogkanten (4b, 5b) pa avstand fran fogplanet (F) , och

ett fran den andra fogkantens (4a, 5a) nedre del och

nedanfor den fdrsta fogkanten (4b, 5b) utskjutande parti

(P), som ar utformat i ett stycke med en stomme (30, 32,

25 34) hos skivan (1) och uppbar ett laselement (8) pa av-

stand fran fogplanet (F) , vilket utskjutande parti (P)

salunda ar belaget helt utanfor fogplanet (F) , k a. n -

netecknad av att det utskjutande partiet (P) ,

som en direkt foljd av en maskinbearbetning av dess

30 ovansida, uppvisar atminstone tva horisontellt vid sidan

av varandra anordnade delar (PI, P2) , vilka skiljer sig

at avseende atminstone en av parametrarna

materialsammansattning och materialegenskaper

.

19. Lassystem enligt krav 18, varvid namnda atmins-

35 tone tva delar (PI, P2) ar belagna pa olika avstand fran

fogplanet (F)

.
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20. Lassystem enligt krav 19, varvid namnda atmins-

tone tva delar omfattar en innerdel (PI) narmast fogpla-

net (F) och en ytterdel (P2) pa avstand fran fogplanet

(F) .

21. Lassystem enligt krav 20, varvid innerdelen

(P2) och ytterdelen (P3) avgransas av ett vertikalplan
som vasentligen sammanfaller med en med lassparet (14)

samverkande aktiv lasyta (10) hos laselementet (8)

.

22. Lassystem enligt nagot av kraven 19-21, varvid
namnda atminstone tva delar innefattar tre eller fler

delar (PI, P2, P3) belagna pi olika avstand fran fogpla-
net (F) .

23. Golvskiva (1) forsedd med ett lassystem enligt
nagot av de foregaende kraven.

24. Golvskiva (1) enligt krav 23, vilken uppvisar
motstaende langsidor (4a, 4b) och kortsidor (5a, 5b) och

vilken ar mekaniskt sammanfogningsbar utmed sina langsi-

dor (4a, 4b) med langsidor hos likadana golvskivor genom
nedvinkling och vilken ar mekaniskt sammanfogningsbar
utmed sina kortsidor (5a, 5b) med kortsidor hos likadana
golvskivor genom forskjutning utmed namnda langsidor
(4a, 4b) .

25. Rektangular golvskiva (1), innefattande en

stomme (3 0, 32, 34) samt med stommen integrerade forsta
och andra lasorgan (6, 8, 14; 6', 8', 14') inrattade att

astadkomma en mekanisk hopfogning av angransande fogkan-

ter (4a, 4b; 5a, 5b) hos dylika golvskivor (1, 1') utmed
skivornas langsidor (4a, 4b) respektive kortsidor (5a,

5b) i en riktning (D2) vinkelratt mot respektive fogkan-

ter och parallellt med golvskivornas huvudplan, k a n -

netecknad av att namnda forsta och andra lasor-

gan (6, 8, 14; 6', 8', 14') skiljer sig at avseende at-

minstone en av parametrarna materialsammansattning och

materialegenskaper och att atminstone det ena av namnda
lasorgan vid langsidan och kortsidan innefattar ett

separat element (6, 6'), som ar integrerat forbundet med
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skivans stomme pa fabrik och av annat material an vad

som ingar i skivans stomme.

26. Rektangular golvskiva (1), innefattande en

stomme (30, 32, 34) samt med stommen integrerade forsta

5 och andra lasorgan (6, 8, 14; 6', 8', 14') inrattade att

astadkomma en mekanisk hopfogning av angransande fogkan-

ter (4a, 4b; 5a, 5b) hos dylika golvskivor (1, 1') utmed

skivornas langsidor (4a, 4b) respektive kortsidor (5a,

5b) i en riktning (D2) vinkelratt mot respektive fogkan-

10 ter och parallellt med golvskivornas huvudplan, k a n -

netecknad av att namnda f6rsta och andra lasor-

gan (6, 8, 14; 6', 8', 14') skiljer sig at avseende at-

minstone en av parametrarna materialsammansattning och

materialegenskaper och att atminstone det ena av namnda

15 lasorgan vid langsidan och kortsidan innefattar ett

element som ar utformat i ett stycke med skivans stomme.

27. Golvskiva enligt krav 25 eller 26, varvid

namnda f6rsta och andra lasorgan (6, 8, 14; 6', 8', 14')

vart och ett innefattar dels ett fran en fogkant (4a,

20 5a) utskjutande parti CP) som pa avstand fran fogkanten

uppbar ett laselement (8, 8'), dels ett lasspar (14,

14'), som ar upptaget i stommens undersida (3) vid en

motsatt belagen fogkant (4b, 5b) for ingrepp med ett

dylikt laselement hos en angransande skiva.
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